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 ( نقاط 07.5): التمرين األول
أنها تؤدي إلى اختالالت وظٌفٌة فً مستوى مشابك  (مادة مخدرة)تبٌن مختلف الدراسات المنجزة على مادة الكوكاٌٌن 

: وللتعرف على آلٌة تأثٌر الكوكاٌٌن نقترح ما ٌلً  . (وسٌط عصبً دماغً  )الدوبامٌن 

للقشرة المخٌة عند مجموعتٌن من ( قً المشبك )تمثل نتائج معاٌرة الدوبامٌن خارج الوسط الخلوي  (1)الوثٌقة - 1
.  الفئران 

شاهدة  : (1)المجموعة   - 

.  0تلقت حقنة من الكوكاٌٌن فً ز :  (2)المجموعة   - 

( . 1) حلل الوثٌقة –أ 

(. 1) ماذا تستنتج من مقارنة منحنًٌ الوثٌقة –ب 

: تمثل األرقام  تمثل رسم تخطٌطً ( 2)الوثٌقة  . 2

. طرح الدوبامٌن- 1

. تثبٌت الدوبامٌن على المستقبالت الغشائٌة- 2

. إعادة امتصاص الدوبامٌن بواسطة نواقل غشائٌة - 3

.  تخرٌب الدوبامٌن بواسطة إنزٌم فً الشق المشبكً- 4

أكتب نصا علمٌا  تبرز فٌه عمل هذا  ( 4 ، 3 ، 2 ، 1)اعتمادا على المعطٌات . أ
. النوع من المشابك

أقترح فرضٌتٌن تفسر بهما طرٌقة تأثٌر  (2)و  (1)انطالقا من الوثٌقتٌن .    ب
.                                                                                                          الكوكاٌٌن فً مستوى مشبك الدوبامٌن 

تمثل سلسلة عصبونٌة تعرف بنظام المكافأة حٌث تمنح للشخص  (3)الوثٌقة . 3
 .الراحة النفسٌة والمتعة  بوجود الكوكاٌٌن أو المورفٌن

( 3)أستخرج من الوثٌقة - أ
طرٌقة تأثٌر المورفٌن على إفراز 

. الدوبامٌن 
 قارن بٌن آلٌتً تأثٌر كل –ب 

  .من المورفٌن والكوكاٌٌن
ضع رسما تخطٌطٌا وظٌفٌا - جـ 

تبٌن فٌه آلٌة عمل مشبك 
الدوبامٌن فً وجود وفً غٌاب 

 .الكوكاٌٌن 
 

 

 

 

 

 

 

 07.5)التمرين الثاني



نغزض ذسذٚذ شزٔط ٔدٔر انرفاػالخ انًززهح انكًٕٛضٕئٛح نؼًهٛح انرزكٛة انضٕئٙ أخزٚد انردزتراٌ :(نقاط

 :انرانٛح

 َؼشل يؼهك ػضٛاخ نخالٚا َسٛح أٔراق َثاخ انسثاَخ ٕٚضغ انًؼهك فٙ ٔسظ تّ ياء (:1) انًززهح:انردزتح األٔنٗ

O)ٚسرٕ٘ األكسدٍٛ انًشغ 
18

O)تذال يٍ األكسدٍٛ انؼاد٘  (
16

، ٔ ٚؼزض ْذا انًسضز نهضٕء انًؼادنح  انكًٛائٛح  (

 :انرانٛح  ذهخص انُُرائح انًسصم ػهٛٓا 

                      6CO2 + 12H2O
18

  C6H12O6 + 6
18

O2 + 6H2O  

 ( :2)انًززهح 
 PH=6.5 َؼشل انًؼهك انساتك فٙ درخح 

ٔتفضم ذدارب يذػًح تانساسٕب 

(EXAO) َمٛس ذطٕر ذزكٛش(O2  )

األكسدٍٛ فٙ ْذا انًؼهك يغ انشيٍ 

تٕخٕد أٔ غٛاب انضٕء يغ إضافح يسرمثم 

فٙ انهسظح (يسرمثم ْٛم )نهٕسظ 

ٔ انُرائح يذَٔح فٙ يُسٗ . دلائك6=س

(. 1)انٕثٛمح 

 

 انردزتح انثاَٛح

 :انخطٕاخ ٔانُرائح يذَٔح فٙ اندذٔل انرانٙ .أخزٚد ػهٗ يؼهك كٛٛساخ ػشند يٍ صاَؼاخ خضزاء:(1)انًززهح 
 

 انخطٕاخ
يكَٕاخ انٕسظ انًسرٕ٘ ػهٗ كٛٛساخ 

 يؼشٔنح
 انُرائح انشزٔط

 ATPػذو ذكٍٕٚ ال انضٕء ADP + Piيسهٕل تّ يؤكسذ ٔنكٍ خانٙ يٍ  1

 ATPذكٍٕٚ ال انضٕء ADP + Piيسهٕل تّ يؤكسذ ٔ   2

 ATPػذو ذكٍٕٚ ال انظالو ADP + Piيسهٕل تّ يؤكسذ ٔ   3

 ATPػذو ذكٍٕٚ ال انضٕء  ٔ خانٙ يٍ انًؤكسذADP + Piيسهٕل تّ   4

 يا انغزض يٍ إضافح يسرمثم ْٛم ؟   -1

  .زهم ٔفسز َرائح يزازم  كم ذدزتح  -2

 .ػهٗ يسرٕٖ انكٛٛس أرسى يخططا ٔظٛفٛا ذثٍٛ فّٛ ذفاػالخ انًززهح انكًٕٛضٕئٛح -3

  

 (نقاط05 ):       التمرين الثالث 

ٚرًٛش اندٓاس انًُاػٙ تمذرذّ ػهٗ اَراج األخساو انًضا دج نهذفاع ػٍ انؼضٕٚح نسًاٚرٓا ػُذ ذؼزضٓا نٓدٕو   -1

. تكرٛز٘

 .رسًا ذخطٛطٛا نخهٛح يُاػٛح  (08)    ذًثم انٕثٛمح

(. 6-1)سَى ْذِ انخهٛح ٔاكرة انثٛاَاخ أياو األرلاو  / 1

؟            .اسرخزج انًًٛشاخ انرٙ ذًكٍ ْذِ انخهٛح يٍ أداء ْذِ انٕظٛفح/ 2  

يا ْٙ األٔساط انرٙ ٚرٕاخذ تٓا ْذا انًُظ يٍ انخالٚا فٙ انؼضٕٚح؟ / 3  

            زذد يصذر ْذِ انخالٚا؟                                                                                                                            

.                                                                                                       ٔضر تزسى يرمٍ ٚسًم انثٛاَاخ، تُٛح اندسى انًضاد انذ٘ ذُردّ ْذِ انخالٚا / 4

 ؟                                                                                                                                                                                . اشزذ تاخرصار كٛف ٚؤَيٍ اندسى انًضاد  زًاٚح انؼضٕٚح   / 5

 

 

 

 

 

 

 

 1- الوثيقت  

- 



اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط 

  ( نقاط 07.5): التمرين األول

.  دقٌقة من حقن الكوكاٌٌن 40 وذلك بعد %250ارتفاع نسبة الدوبامٌن لتصل إلى حوالً  : (1) تحلٌل الوثٌقة –أ 

.  دقٌقة إلى قٌمتها األصلٌة 140 تعود كمٌة الدوبامٌن تدرٌجٌا خالل 40بعد الدقٌقة 
. ٌعمل الكوكاٌٌن على رفع نسبة الدوبامٌن فً الوسط خارج خلوي :  االستنتاج –ب 
وصول السٌالة العصبٌة إلى النهاٌة المحورٌة ٌؤدي إلى طرح محتوى حوٌصالت الدوبامٌن فً الشق :  النص –أ 

. المشبكً 
جزء من دوبامٌن الوسط خارج خلوي ٌعاد امتصاصه من طرف الخلٌة قبل مشبكٌة وذلك بتدخل نواقل متواجدة - 

. على الغشاء قبل المشبكً 
الجزء األخر من الدوبامٌن ٌتثبت على المستقبالت الغشائٌة للخلٌة بعد مشبكٌة مؤدٌا إلى تولٌد كمون عمل بعد - 

مشبكً  
. تخرٌب الدوبامٌن بعد تولٌده لكمون العمل بعد المشبكً بواسطة أنزٌم - 

:   الفرضٌتٌن– ب 

. الكوكاٌٌن ٌعٌق إعادة امتصاص الدوبامٌن بواسطة النواقل الغشائٌة للخلٌة قبل كشبكٌة  : 1الفرضٌة 

. الكوكاٌٌن ٌعٌق عمل اإلنزٌم المفكك للدوبامٌن  : 2 الفرضٌة 
ٌتثبت المورفٌن على المستقبالت الغشائٌة للعصبون المثبط وهذا ٌعٌق :  تأثٌر المورفٌن على إفراز الدوبامٌن –أ 

 وبالتالً وقف أو رفع عملٌة التثبٌط على العصبون المحرر للدوبامٌن وهذا ما ٌؤدي إلى تنشٌط وتولٌد GABAطرح 
. سٌالة عصبٌة تعمل على تحرٌر الدوبامٌن فً مستوى القشرة المخٌة 

الكوكاٌٌن ٌؤثر مباشرة فً مستوى مشبك الدوبامٌن بٌنما المورفٌن ٌؤثر بطرٌقة غٌر مباشرة على :  المقارنة –ب 
. إفراز الدوبامٌن 

 الرسم - جـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التمرٌن الثانً

 مستقبل هٌل ٌلعب دور المؤكّسد حٌث ٌستقبل اإللكترونات الناتجة عن تحلل الماء* 1
 عند استعمال ماء ذو أكسجٌن: المرحلة األولى : التجربة األولى: تفسٌر نتائج مراحل كل تجربة*- 2

نتٌجة أكسدته خالل المرحلة الكٌمو (H2O)هو الماء   مشع ٌنطلق أكسجٌن مشعا ٌثبت أن مصدر األكسجٌن المنطلق
 .الذي ٌدخل فً بناء المادة العضوٌة الناتجة (CO2)ضوئٌة للتركٌب الضوئً ولٌس مصدره  

2 H2O    O2 + 4H
+
 + 4 e

-
                            

ماهو مصٌر االلكترونات والبروتونات الناتجة ؟و كٌف تصل إلى المادة :    من خالل التجربة السابقة: انًززهح انثاَٛح
   العضوٌة؟

فً المعلق المحتوي على (O2)دقائق األولى فً الظالم أو فً الضوء ٌبقى تركٌز 6 خالل :التحلٌل و التفسٌٌر
العضٌات الخلوٌة فً تناقص مستمر لغٌاب المستقبل وألن المعلق ٌحتوي باإلضافة للصانعات الخضراء تتواجد 

. المٌتوكندري تستهلك أكسجٌن الوسط ألنها مقر األكسدة الخلوٌة
نتٌجة أكسدة الماء على مستوى الصانعات  (O2)وبإضافة مستقبل هٌل ٌتسبب فً ارتفاع تركٌز (د6=ز)عند اللحظة 

. أكبر من استهالكه من قبل المٌتوكندري(O2)فٌكون إنتاج (أكسدة إرجاعٌة)الخضراء بوجود الضوء لٌرجع المستقبل 



أي أن الضوء والمستقبل . - بالرغم من وجود مستقبل هٌل ألن المعلق فً الظالم(O2)ٌقل تركٌز (د6=ز)بعد اللحظة
الخضراء ومنه فالماء ٌتأكسد بوجود الضوء ومستقبل  ضرورٌان النطالق األكسجٌن بواسطة الصانعة

:  وفقا للمعادلة التالٌة.الذي ٌرجع  (R)االلكترونات
2H2O   4H

+
   +   4 é  + O2 

2R  +  4H
+
  + 4é    2RH2 

 2H2O +  2R  2RH2  + O2                                             تصبح معادلت التجربت األولى:  

: تصبح معادلت التجربت األولى

. ATP، و ٌرجع ذلك لغٌاب الـ ATPبوجود مؤكسد و الضوء ال ٌتشكل الـ  : 1التجربة:المرحلت األولى : الثانيت
 ATPو ذلك لتوفر شروط تركٌب الـ .ATP  ٌتشكل الـ Pi و الـ  ADPبوجود مؤكسد و الضوء و الـ : 2التجربة 
. و ذلك لغٌاب الضوء.ATP ال  ٌتشكل الـ Pi و الـ  ADPبوجود مؤكسد و الـ  : 3التجربة 
. و ذلك لغٌاب المؤكسد.ATP ال ٌتشكل الـ Pi و الـ  ADPبوجود الضوء و الـ  : 4التجربة 

حتى بعد إٌقاف اإلضاءة ثم (ثانٌة20)فً المواد العضوٌة الناتجة ٌستمر لمدة قصٌرة CO2دمج :*-المرحلة الثانٌة

. تتوقف تماما بعد ذلك
 فً الظالم لمدة قصٌرة جدا إذا سبقت بإضاءة، وهذا ٌؤكد أن CO2أي ٌمكن استمرار تركٌب المواد العضوٌة من 

بوجود الطاقة الضوئٌة . تستعمل فً بناء المواد العضوٌة  (ATP+ RH2)المواد المتكونة فً المرحلة الكٌموضوئٌة 
حٌث تركب و تستهلك فً  (ATP +  RH2 )الممتصة بواسطة األنظمة الضوئٌة ٌتحقق توازن دٌنامٌكً فً تركٌب 

.. تركٌب المادة العضوٌة بنفس السرعة

 المخطط التوضيحي *- 
 

 

 (نقاط5) :التمرين الثالث
. خلٌةلمفاوٌة بائٌة بالزمٌة: تسمية الخلية -1

ج ج * 6. نواة* 5.  مٌتوكوندري* 4.   شبكة هٌولٌة فعالة* 3.   هٌولى* 2.  غشاء هٌولً* 1  :البيانات
. وجود نواة كبٌرة الحجم وشبكة هٌولٌة كثٌفة مع جهاز جولجً ومٌتوكوندريالمميزات   -2
 .  الدم والعقد اللمفاوٌة:األوساط التي يتواجد بها هذا النمط من الخاليا  -3

. مصدر هذه الخالٌا هو الخالٌا اللمفاوٌة البائٌة    
: بنٌة الجسم المضاد -4

 – 4. منطقة متغٌرة - 3. سلسلة ثقٌلة- 2. سلسلة خفٌفة- 1: :  البٌانات
 .منطقة ثابتة

 
ٌؤمن الجسم المضاد حماٌة العضوٌة من خالل االرتصاص و - 5  

. الترسٌب، و تسرٌع عمل البالعات فً اإلقتناص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



مع الباكالورياتجربتي تم نشر هذا الملف بواسطة قرص 

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jijel.tk/bac

http://www.jijel.tk/bac
mailto:tajribatybac@gmail.com?subject=tajribatybac2
http://www.facebook.com/tajribaty

